ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
_____січня 2017 №______

Зміни до Порядку підготовки, оцінки та конкурсного відбору
природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок
коштів обласного бюджету
1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
„3. Оголошення про проведення конкурсного відбору природоохоронних
проектів та заходів розміщується комісією на офіційних веб-сайтах
облдержадміністрації та управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації при необхідності, але не пізніше ніж за 45 робочих днів
до початку проведення оцінки та конкурсного відбору із зазначенням кінцевого
терміну подання документів.
В оголошенні зазначаються умови проведення конкурсного відбору,
форма подачі та перелік необхідних документів, місце прийому документів,
адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються роз’яснення.
Термін подачі документів припиняється не пізніше, ніж за 30 робочих
днів до засідання комісії та проведення конкурсного відбору природоохоронних
проектів та заходів“.
2. Пункт 6 викласти в такій редакції:
„6. Для участі у відборі заявники у зазначений в оголошенні термін
подають на адресу управління екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
запит
про
виділення
коштів
для виконання
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природоохоронних проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок
коштів обласного бюджету, за формою, наведеною в додатку 1 до цього
Порядку.
До запиту додаються:
1) кошторис витрат для здійснення природоохоронного
або заходу за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку;

проекту

2) гарантійний лист щодо участі місцевих бюджетів у співфінансуванні
природоохоронного проекту або заходу в співвідношенні, визначеному
рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік
(за виключенням заходів, які стосуються проведення науково-технічних
конференцій і семінарів, організації виставок, фестивалів та інших заходів
щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання
поліграфічної продукції з екологічної тематики, якщо заявником виступає
структурний підрозділ обласної державної адміністрації);
3) при плануванні видатків, пов’язаних із фінансуванням об’єктів
будівництва, додатково подаються:
проектно-кошторисна документація, виготовлена у цінах станом на дату,
що не перевищує одного року на момент подачі запиту (підлягає поверненню у
разі не проходження конкурсу або передається розпоряднику коштів, у разі
перемоги у конкурсі);
копія зведеного кошторисного розрахунку;
копії усіх звітів за результатами експертизи проектів будівництва
відповідно до ст. 31 Закону України „Про регулювання містобудівної
діяльності“. Для видів діяльності та об’єктів, які становлять підвищену
екологічну небезпеку, перелік яких затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 28.08.2013 № 808, в обов’язковому порядку додається
експертний звіт по матеріалам оцінки впливу на навколишнє природне
середовище;
копія розрахунку щодо категорії складності об’єкта будівництва;
копія акту (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проектної
документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва
і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 травня 2011 року № 560);
довідка про фактичне виконання та фінансування по об’єкту будівництва
за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку;
копія документу щодо форми власності об’єкта будівництва“;
копія документу про право власності (користування) за земельну ділянку;
картографічні матеріали із зображенням місця проведення робіт,
засвідчені в установленому порядку.
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Конкурсну документацію необхідно подавати із супровідним листом
оформленим на фірмовому бланку заявника (із описом документів,
що додаються) у паперовому та електронному вигляді (у форматі pdf)“.
3. Пункт 9 викласти в такій редакції:
„Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації
здійснює впродовж п’яти робочих днів попередній аналіз поданих матеріалів на
предмет наявності повного пакету документів відповідно до вимог цього
Порядку та у електронному вигляді (крім проектно-кошторисної документації)
передає матеріали членам конкурсної комісії для аналізу. Департаменту
містобудування, архітектури,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства облдержадміністрації додатково передається проектнокошторисна документація у друкованому вигляді.
Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства облдержадміністрації впродовж 20 робочих днів
здійснює аналіз матеріалів (об’єктів будівництва) на відповідність вимогам
чинного законодавства, нормам, правилам та державним стандартам та готує
висновок для розгляду на засіданні комісії.
За результатами розгляду Департамент містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації
впродовж 2 робочих днів повертає пакети документів разом із висновками до
управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації для підготовки
матеріалів на засідання комісії“.
4. Доповнити Порядок пунктом такого змісту:
„13. За вимогою заявники проводять презентацію проекту на засіданні
комісії“.
У зв’язку з цим пункти 13, 14, 15 Порядку вважати пунктами 14, 15, 16.
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